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KOOPGEDRAG NADER BEKEKEN

Koopgedrag’analyses’

M Er zijn tal van cijfers omtrent aankopen door
    consumenten, vaak te beschouwen als moment-
    opnames.  
    Waar vandaag consumenten worden ge’triggerd’
    door prijsvergelijkingen op het internet of via social
    media, is morgen weer anders omdat de kwaliteit of
    de service dan misschien meer doorslaggevend is.

    Wat wél meer houvast geeft is inzicht in:
    F de customer journey en het kooppad
    F hoe consumenten kiezen wat ze kopen
    F hoe consumenten kiezen waar ze kopen.
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De customer journey en het kooppad

M Customer journey nader bekeken:
    Een customer journey – of klantreis – is een manier
    om de klantbeleving in kaart te brengen. 
    Hiermee worden de verschillende activiteiten,
    ervaringen en emoties beschreven die een klant met
    een organisatie, producten en/of diensten ervaart. 

    Tijdens een customer journey worden veelal de
    volgende fasen doorlopen: 
    oriëntatie / vooronderzoek / vergelijking / selectie
    en aankoop / aflevering / ge-/verbruik / nazorg. 
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De customer journey en het kooppad
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De customer journey en het kooppad

M Customer journey nader bekeken:
    voorbeeld aankoop van een pc:
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De customer journey en het kooppad

M Customer journey nader bekeken:
    Duidelijk is dat een deel van de customer journey
    zich buiten het zicht van de organisatie afspeelt. 
    Het is dus van groot belang de gehele reis in beeld
    te krijgen. 

    Alleen hierdoor kunnen de meest effectieve
    instrumenten worden ingezet, zoals het plaatsen
    van banners op de juiste websites, het plaatsen van 
    advertenties in de juiste media of het opzetten van
    andere promotieactiviteiten in vergelijkingssites of
    forums die in het voortraject belangrijk kunnen zijn.
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De customer journey en het kooppad

M Customer journey nader bekeken:
    Verder dienen ook de touchpoints   -de directe
    contactmomenten met de organisatie-   in beeld
    gebracht te worden, zodat de klantbeleving beter
    beheerst kan worden.

    Ook kan d.m.v. tevredenheids- en loyaliteitsmeting
    worden nagegaan in hoeverre de klant tevreden is
    en blijft, en wat daaraan verbeterd kan worden. 
    Een NPS-meting kan inzicht verschaffen in de mate
    waarin de klant ook anderen kan doorverwijzen.

>>
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De customer journey en het kooppad

M Customer journey nader bekeken:
    NPS / Net Promoter Score, een 10-puntsschaal
    waartoe klanten worden gevraagd of zij het merk
    zouden aanbevelen aan vrienden en kennissen. 
    Dit resulteert in 3 categorieën: weglopers (nee),
    passieven (weet niet) en promoters. 

 
    De score: % promoters - % weglopers. Een score
    van 75 of hoger wordt als hoog beoordeeld.
    Een 90 of hoger wordt als goed beschouwd.
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Hoe consumenten kiezen wat ze kopen

M 3 soorten koopgedrag:
    afhankelijk van hoe ingewikkeld de aankoop (van
    een product of dienst) voor een consument is, zal hij
    / zij meer of minder informatie nodig hebben
    alvorens tot een aankoop over te gaan. 
    Het aankoopproces kan zo in 3 fasen worden onder-
    scheiden:
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M 3 soorten koopgedrag:
    feitelijk betreft deze indeling van gedragssituaties
    een variant van het model van marketing professors
    John Howard en Jagdish Sheth die, gebaseerd op
    hun black-box model (1969), uitkwamen op de meer
    gangbare indeling:

    F UPO: uitgebreid probleemoplossend koopgedrag
                    (extended problem solving)
    F BPO: beperkt probleemoplossend koopgedrag
                    (limited problem solving)
    F RAG: routinematig aankoopgedrag
                    (routine buying behaviour).
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Hoe consumenten kiezen wat ze kopen

M 3 soorten koopgedrag:
    black-box model van Howard en Sheth:
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Hoe consumenten kiezen wat ze kopen

M Kopen met uitgebreide besluitvorming (UPO):
    de consument staat voor een belangrijke, initiële
    koopbeslissing en beschikt nog over te weinig
    keuzecriteria.

    Voor de consument is het een belangrijke en/of
    kostbare aankoop waartoe hij / zij veel moeite doet
    om informatie te verzamelen en veel tijd aan
    besteedt. 
    Dit aankoopgedrag past bij specialty goods. 
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Hoe consumenten kiezen wat ze kopen

M Vergelijkend kopen of vergelijken vóór keuze (BPO):
    de consument heeft ervaring met een vergelijkbare
    aankoop, weet e.e.a. waarop hij moet letten, maar
    kent het merk niet (goed), waarop toetsing en
    aanvulling van kennis volgt.

    De consument doet hierbij beperkt moeite om
    informatie te zoeken en besteedt hier minder tijd
    aan dan bij UPO. 
    De producten zijn voor hem niet nieuw maar de
    aankoop komt niet geregeld voor. De producten zijn
    meestal aan de prijs, zoals bij shopping goods. 
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Hoe consumenten kiezen wat ze kopen

M Routinematig kopen, kopen zonder oriëntatie (RAG):
    de consument weet zoveel van het product / merk
    af, en heeft zulke positieve ervaringen, dat hij het
    koopt wanneer wenselijk.

    De consument doet hier dus niet veel moeite; de
    aankopen zijn meestal relatief laag geprijsd en
    aanschaf gebeurt veelal op de automatische piloot. 
    Meestal gaat het hier om convenience goods of
    unsought goods (impulsaankopen). 
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Hoe consumenten kiezen wat ze kopen

M Consument-productindeling:
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Hoe consumenten kiezen wat ze kopen

M Koopgedragssituaties kunnen ook gebaseerd zijn op
    de mate van betrokkenheid bij een product/merk en
    de waargenomen verschillen tussen de merken
    (prof. Henry Assael):
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Hoe consumenten kiezen wat ze kopen

M Bepalende factoren m.b.t. het soort koopgedrag:
    Tal van factoren kunnen hierbij een rol spelen en
    houden verband met perceived risk (risico-
    perceptie, risico-inschatting), o.a. betreffende:
    F functionele risico’s, m.b.t. de werking van het
        product;
    F financiële risico’s, in hoeverre het product het
        geld wel waard is;
    F fysieke risico’s, in hoeverre het product veilig is;
    F sociaal/psychologische risico’s, in hoeverre het
        product bij de consument past;
    F tijd: in hoeverre het product te veel tijd kost qua
        gebruik of onderhoud.
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Hoe consumenten kiezen waar ze kopen

M Waar de consument producten koopt heeft sterk te
    maken met verschillende basisbehoeften. 

    Onderzoek van consultants Fred Crawford en
    Ryan Mathews onder 5000 consumenten en een
    groot aantal topmanagers resulteerde in hun
    consumer relevancy model (2003). 
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Hoe consumenten kiezen waar ze kopen

M Het consumer relevancy model van Crawford en
    Mathews kent 5 essentiële klantbehoeften die bij
    het afsluiten van zakelijke transacties naar voren
    komen, in zowel B2C als B2B markten:
    F toegankelijkheid (access) / gemak
    F prijs (price) / voordelig
    F product / keuze
    F service / service
    F beleving (experience) / beleving
    In blauw: de kernbehoeften die door auteur Van
    Ossel worden gehanteerd. Hij hanteert tevens:
    F vertrouwen.   
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Hoe consumenten kiezen waar ze kopen
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Hoe consumenten kiezen waar ze kopen

M Essentiële klantbehoeften, nader toegelicht:
    F toegankelijkheid / gemak: nabijheid, offline en
        online, het gemak van zakendoen en snel vinden
        van wat en wie je nodig hebt;

    F prijs / voordelig: het gaat hier niet zozeer om de
        laagste prijs, maar meer om een eerlijke, heldere
        en consistente prijsstelling.  Hier ook van belang
        zijn zaken als toegekende kortingen, promoties en
        extra (transactie)kosten (bijv. parkeerkosten);

>>
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Hoe consumenten kiezen waar ze kopen

M Essentiële klantbehoeften, nader toegelicht:
    F product / keuze: met name constante, voorspel-
        bare kwaliteit, helder aanbod waarbij breedte en
        diepte van het assortiment een belangrijke rol
        speelt;

    F service / service: vriendelijkheid en empathie van
        het personeel; oprechte interesse in de klant en
        zijn / haar probleem van de klant (zachte
        service), en het snel en goed beantwoorden van
        vragen, oplossen van klachten m.b.t. advies,
        installatie, reparatie (harde service);

>> 
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Hoe consumenten kiezen waar ze kopen

M Essentiële klantbehoeften, nader toegelicht:
    F beleving / beleving: het gaat klanten niet per se
        om ‘entertainment’, maar vooral om respect, het
        gevoel begrepen te worden en je thuis voelen bij
        het bedrijf.  De uitstraling, zoals bij flagship
        stores op exclusieve locaties of bij brand stores
        (bijv. Nespresso), speelt hier ook vaak een
        belangrijke rol;

    F vertrouwen: kan betrekking hebben op alle
        genoemde kernbehoeften, en ook op beloofde
        levertijden, voorraadniveau in de winkel, wacht-
        rijen aan de kassa, en dergelijke.
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Quo vadis? de ontwikkeling zet door

M Relevantie van basisprincipes van het koopgedrag in
    het digitale tijdperk:
    basisvragen zoals ‘wat’ en ‘waar’ we kopen en de
    uitendelijke koopdaad staan zowel in de traditionele
    als in de digitale zin centraal in het kooppad.

    Toch zal door de digitale revolutie niet alles bij het
    oude blijven.
    Internet heeft het kooppad verrijkt met een nieuw
    en extra kanaal, met verstrekkende gevolgen voor
    klanten, retailers en merkfabrikanten.

>>
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Quo vadis? de ontwikkeling zet door

M Relevantie van basisprincipes van het koopgedrag in
    het digitale tijdperk:
    F internet zorgt voor een aardverschuiving in de
        wijze waarop consumenten zich bij een aankoop
        oriënteren;

    F dit opent mogelijkheden voor merkfabrikanten
        om rechtstreeks en op betaalbare wijze te richten
        op consumenten, hetgeen de positie van de retail
        ernstig bedreigt.  Tegelijkertijd ontstaan meer
        mogelijkheden voor consumenten om zelf  -en
        met elkaar-  producten te vergelijken en
        aankopen te evalueren.   >>
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Quo vadis? de ontwikkeling zet door

M Relevantie van basisprincipes van het koopgedrag in
    het digitale tijdperk:
    F internet heeft ook een nieuw verkoopkanaal
        gecreëerd, hetgeen de retail ‘dwingt’ tot het
        maken van keuzes: verder gaan als fysieke winkel
        zonder online winkel, mét online winkel, of alleen
        verder als online winkel.  Iedere keuze met
        aanzienlijke consequenties voor de retailer;

    F ook biedt internet mogelijkheden voor retailers
        die meteen geheel online werken, pure players,
        zoals Amazon en Zalando, en wie weet welke
        aanbieders nog bij zullen komen.


